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กำไร 2Q58 ปรับลงแรงตำมคำด แต่จะกลับมำโดดเด่นใน 3Q58
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2Q58 (ม.ค.-มี.ค.2558) Earning result
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Financial Summary
(Btm) – Ended Dec
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Core profit

811

650

702

780

Net profit

966

650

702

780

1,874

1,705

1,824

1,965

Core EPS (Bt)

1.91

1.53

1.65

1.84

EPS (Bt)

2.27

1.53

1.65

1.84

% EPS growth

-3.9

-32.7

8.1

11.1

DPS (Bt)

0.75

0.60

0.65

0.70

EV/EBITDA (x)

5.0

5.2

4.8

4.5

PER (x)

7.4

11.0

10.2

9.2

Core PER (x)

8.8

11.0

10.2

9.2

PBV (x)

1.5

1.4

1.3

1.2

Div. yield (%)

4.5

3.6

3.9

4.2

EBITDA

Source: Company data, KTBST estimates

Stock data
SET Index (11/08/2558)

1,408.32

Market cap (Bt mn)

7,143.56

Paid-up shares (million)

425.19

Free float (%)

55.44

Par (Bt)

1.00

Source: Setsmart

Major shareholders (06/03/2558)
1.

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิง้ จากัด

26.18%

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์ จากัด

5.52%

3.

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

4.33%

Source: Setsmart
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2Q58
1,820
1,605
215
169
31
66
65
0.15
11.8
3.6

1Q58
2,429
2,052
377
177
33
192
194
0.45
15.5
8.0

%QoQ
-25
-22
-43
-4
-3
-66
-66
-66
-3.7
-4.4

2Q57
1,881
1,554
327
207
35
127
128
0.30
17.4
6.8

%YoY
-3
3
-34
-18
-11
-48
-49
-49
-5.6
-3.2

กำไรสุทธิ 2Q58 ปรับลงแรงตำมคำด -66% QoQ และ -49% YoY
SAT รายงานกาไรสุทธิ 2Q58 ที่ 65 ล้านบาท ใกล้เคียงคาด โดยลดลง 66% QoQ และ 49%
YoY กาไรที่ลดลงมากเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับยอดการผลิตรถยนต์ใน 2Q58 ที่ปรับตัว
ลดลง 21% QoQ และ 6% YoY เนื่องจากกาลังซื้อรถยนต์ในประเทศยังไม่ฟื้นตัว และยอด
ส่งออกรถยนต์ปรับตัวลดลง จากการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ทาให้
การผลิตรถกระบะ เพื่อส่งออกชะลอตัวลงมาก ด้านรายได้ของ SAT ใน 2Q58 อยู่ที่ 1,820
ล้านบาท ลดลง 25% QoQ และ 3% YoY ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1Q58 SAT มีการปรับวิธีการรับรู้
รายได้และค่าใช้จ่ายในการผลิตบางชิ้นส่วนรถยนต์
ซึ่งหากอิงตามวิธิเดิมรายได้จะลดลง
12% YoY โดยรายได้ของ SAT แย่กว่าภาพรวมยอดการผลิตรถยนต์ เนื่องจาก SAT มีการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สาหรับรถกระบะของลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวค่อนข้างมาก สาหรับอัตรา
กาไรขั้นต้นใน 2Q58 ลดลงเหลือ 11.8% จาก 1Q58 ที่ 15.5% และ 2Q57 ที่ 17.4% ตาม
รายได้ที่ลดลง ด้านอัตราการใช้กาลังการผลิตใน 2Q58 ลดลงเหลือ 53% จาก 1Q58 ที่ 69%
สาหรับกาไรสุทธิงวด 1H58 อยู่ที่ 259 ล้านบาท ลดลง 13% YoY
คำดกำไร 3Q58 – 4Q58 จะกลับมำฟื้นตัวโดดเด่น
เราคาดกาไร 3Q58 – 4Q58 จะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น เนื่องจากรถกระบะโมเดลใหม่
ของลูกค้ารายหลัก มีการส่งมอบเต็มที่ ส่งผลให้เราคาดว่ารายได้ใน 3Q58 จะกลับมาเพิ่มขึ้น
มากกว่า 1Q58 และคาดว่าจะดีต่อเนื่องใน 4Q58 นอกจากนั้น ปัจจุบันอัตราการใช้กาลังการ
ผลิตเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยคาดอัตราการใช้กาลังการผลิตใน 3Q58 จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น
มากกว่า 70% ส่งผลบวกต่ออัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรสุทธิในงวด 3Q54 – 4Q58
ปรับตัวดีมากขึ้น ทั้งนี้ เรายังคงประเมินกาไรสุทธิปี 2558 ที่ 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY
SAT จ่ำยปันผลระหว่ำงกำลงวด 1H58 ที่ 0.20 บำท/หุ้น
SAT แจ้งจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 1H58 ที่ 0.20 บาท/หุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่
21 ส.ค. และจ่ายปันผลวันที่ 3 ก.ย.
แนะนำ รอซื้อเมื่ออ่อนตัว เป้ำหมำย 20 บำท
เรายังคงประเมินราคาเป้าหมายปี 2558 ที่ 20 บาท โดยประเมินราคาเหมาะสมด้วย PER 12
เท่า ทั้งนี้ กาไรที่ลดลงแรงใน 2Q58 อาจกดดันราคาหุ้นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เป็นจังหวะที่
ดีในการเข้าซื้อ โดยคาดกาไรในงวด 3Q58 – 4Q58 จะกลับมาโดดเด่น
ความเสี่ยง: 1) ผลการดาเนินงานอิงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งยอดขายรถยนต์ในประเทศ
ที่อาจได้รับผลกระทบจากกาลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัว รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน
ต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์, 2) การประมูลเพิ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
รุ่นใหม่ๆ, 3) การต่อรองราคาสินค้าจากค่ายรถยนต์

Disclaimer
บทวิเคราะห์ฉบับนีจ
้ ัดทาขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นาเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจของนั กลงทุนทั่วไป
่ ถือได ้ และมิได ้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน
้ าให ้ซือ
้ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนัน
โดยจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของข ้อมูลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันเชือ
้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนีท
้ งั ้ ทางทางตรงและทางอ ้อม และขอให ้นักลงทุนใช ้ดุลพินจ
ิ พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จาก ัด: KTBST
สาน ักงานใหญ่

สาขาเยาวราช

สาขาขอนแก่น

สาขาอุดรธานี

สาขาอุบลราชธานี

สาขายะลา

59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ต.หมากแข ้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 66 (0) 4224 1149 โทรสาร 66 (0) 4224 5567

30/3 ถนนนครบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 66 (0) 4525 5120 โทรสาร 66 (0) 4525 6318

27/7-9 ถนนพิศาลอุทศ
ิ ต.สะเตง
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทร. 66 (0) 7325 5538 โทรสาร 66 (0) 7325 5549

สาขาเบตง

สาขาเชียงใหม่

สาขาชลบุร ี

42 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทร. 66 (0) 7324 5309 โทรสาร 66 (0) 7324 5306

เลขที่ 45/4-5 ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 ห ้องเลขที่ 105-106
ถนนห ้วยแก ้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 66 (0) 5322 5133 โทรสาร 66 (0) 5322 5813

สาขาหาดใหญ่

สาขาออนไลน์ สาขาลาดพร้าว 124

้ 18, 39 ออลซีซน
ั่ ส์เพลส
87/2 อาคารซีอาร์ซ ี ทาวเวอร์ ชัน
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 66 (0) 2648 1111 โทรสาร 66 (0) 2648 1000

เลขที่ 200/315, 200/321, 200/323, 200/325, 200/327
้ ที่ 3 ถนนนิพัทธ์อท
อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า ชัน
ุ ศ
ิ 3
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 66 (0) 7422 1100 โทรสาร 66 (0) 7422 1309

้ 7 ถนนเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชัน
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 66 (0) 2687 7600 โทรสาร 66 (0) 2687 7601

้ 1
เลขที่ 381 อาคาร เดอะเรสซิเด ้นซ์ ชัน
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 66 (0) 4346 8468 โทรสาร 66 (0) 4346 8474

้ 1 อาคารศูนย์การค ้าโอเชีย
่ น เซ็นเตอร์พอยท์
894 ชัน
ถนนสุขม
ุ วิท ต.บางปลาสร ้อย อ.เมือง จ.ชลบุร ี 20000
โทร. 66 (0) 3828 6010 โทรสาร 66 (0) 3828 6026

้ 3 ห ้อง 3A
เลขที่ 23 อาคาร ชาร์เตอร์เฮาส์ ชัน
ลาดพร ้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 66 (0) 2934 1401 โทรสาร 66 (0) 2934 1676
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IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงไว ้นี้ เป็ นผลทีไ่ ด ้จากการสารวจและประเมินข ้อมูลทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข ้าถึงได ้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอข ้อมูลในมุมมอง
ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได ้เป็ นการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้ มิได ้
ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนีจ
้ งึ ไม่ได ้เป็ นการรับรองถึงผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถอ
ื
เป็ นการให ้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ
ผู ้ใช ้ข ้อมูลจึงควรใช ้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช ้
ข ้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัดมิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ ้วนและถูกต ้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Definition of Rating
BUY
HOLD
SELL

้ ” เนือ
“ซือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตา่ กว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% (ไม่รวมเงินปั นผล)
“ถือ” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตา่ กว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% (ไม่รวมเงินปั นผล)
“ขาย” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั สูงกว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล)

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทีค
่ าดหวังอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเสีย่ งของตลาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงในขณะนัน
้

บทวิเคราะห์ฉบับนีจ
้ ัดทาขึน
้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นาเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจของนัก
่ ถือได ้ และมิได ้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน
้ าให ้ซือ
้ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนัน
ลงทุนทัว่ ไป โดยจัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของข ้อมูลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนอันเชือ
้ บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนีท
้ งั ้ ทางทางตรงและทางอ ้อม และขอให ้นักลงทุนใช ้ดุลพินจ
ิ
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

